
छोटा लाांडगा 
लेखक: नॅथेेिनलल ेंचलले 

चलत्रे: जोन सँडडन 



छोटा लाांडगा 
मराठी अनवुाद: सशुील मेन्सन 



 छोटा लाांडगा नावाला एक 
मुलगा आपल्ला कुटांेंासोेंत एका 
नदीककनारी असलेल्ला गावात 
राहात होता.  



त्लाली आई मक्लाली 
लागवड आणि स्वलांपाक 
ही कामे करत असे. त्लाल े
वडील शशकार करत.  

त्लाल ेवडील अन्नासाठी हरीि, 
अस्वल आणि लहान प्राणलाांली 
शशकार करत. ला प्राणलाांच्ला 
कातड्लापासून ते कपड ेेंनवत.  



पि छोटा लाांडगा शशकार 
करणलासाठी अजून खपू लहान 
होता. तो आपल्ला छोट्लाशा 
होडीतून फक्त मासे पकडू शकत 
अस.े  

तो हाडापासून 
ेंनवलेल्ला आकडीने मासे 
पकडत असे.  

तो वविलेल्ला जाळ्लानेही मासे 
पकडत अस.े तो ईल, शशांपले, 
ऑलस्टर लाांली शशकार करत असे.  

त्लाल ेआलुष्ल छान लालले होते 
आणि त्लाला मासे पकडालला 
आवडत अस.े  



पि कालाांतराने तो मासे 
पकडून पकडून थेकला.  

आता त्लाला मोठ्ला 
जनावराांली शशकार करालली 
होती.  

त्लासाठी त्लाने वडडलाांकड े
परवानगी माचगतली.   

“फारतर,” तो म्हिाला, 
“माझ ेएक-दोन ेंाि वाला 
जातील, एवढांल.” 

“ठीकाल,” वडील म्हिाले.  

“नदीच्ला खालच्ला भागात 
असलेल्ला डोंगराांच्ला ेंेटावर 
लाांगली शशकार शमळेल तुला.  

तू ही होडी घेऊन जा, ितथेे एक 
रात्र-एक ददवस राहा आणि ेंघ तुझां 
नशीें फळफळतांल का ते.” 



“ेंरां!” छोटा लाांडगा म्हिाला. 
तो आपल्ला होडीत ेंसून 
मॅनहॅटनला त्ला डोंगराांच्ला 
ेंेटावर गेला.    

“मी नीट शशकार केली, भरपूर 
हरिां, अस्वलां, कोल्हे, लाांडगे, 
गरूड, मुांगुस, पािउांदरां, रानमाांजरां  
मारली तर मी वडडलाांसारखा 
शशकारी ेंनेन.  



मग मी ेंाेंाांसारखांल माझ्ला 
केसाांत वपसां लावेन, लेहऱ्लाला 
रांग लावेन.” 

त्लाला हे कळत नव्हते की फक्त 
शशकार करून आपि वडडलाांसारखे ेंनू 
शकिार नाही.  



 मॅनहॅटनला शशकार करिारे 
आणि मासे पकडिारे इतर 
इांडडलन लोकही होते. पि 
छोट्ला लाांडग्लाला एकटेल 
राहालल ेहोते.  

म्हिून त्लाने आपली होडी 
ककनाऱ्लावर खेलनू आिली आणि 
लपवली आणि मग तो जांगलात 
िनघून गेला.   

काळोख पडल्लावर 
छोट्ला लाांडग्लाने 
िनजणलाली व्लवस्थेा 
केली आणि शकेोटी 
पेटवली.  

त्लाने शशकार केलेला एक पक्षी 
शशजवून खाल्ला.  

मग तो झोपी गेला.   



पि त्लाला झोप आली नाही, 
कारि जांगलात रात्री ेंरेल काही 
घडत होते.  

जांगल ववववध आवाजाांनी भरून 
गेले होते - वू- हू! ओ-ओ! ओ! 

फाांद्या काडकन मोडणलाल,े 
पक्षलाांच्ला फडफडणलाल,े 
गुरगुरणलाल ेअसे अनेक आवाज 
लेत होते.  

जांगलात खपू जनावरां होती.  

छोट्ला लाांडग्लाला 
उजाडपेलतं झोपल आली 
नाही.  



जागा झाल्लावर जांगलातून 
जािारी एक वाट त्लाला ददसली.  

“ला वाटेवरून लालून ेंघतो 
कुठे जातेल ती,” तो म्हिाला. 
“कदाचलत पुढे मला लाांगली 
शशकारही शमळून जाईल.” 

त्लाने दोनवेळा “ला-हू!” म्हित 
स्वत:मध्ले उत्साह भरला. आता 
तो कोित्लाही गोष्टीसाठी सज्ज 
होता. पि पुढे त्लाला जे काही 
ददसले ते आगळेल होते. तो 
जांगलातून ेंाहेर पडला तेव्हा 
समोरल ेदृश्ल ेंघून त्लाला 
ववश्वासल ेंसेना.  



पूवी कधीही न पादहलेल्ला गोष्टी 
त्लाला ददसल्ला. धरुाांड्लाली घरे, 
शशडाली जहाजे, कुां पि असलेली घरे 
आणि पाांढराफटक लहेरा असलेला 
एक मािूस! 



त्ला मािसाला जेंडा मोठा 
होता आणि त्लाच्ला दाताांमध्ले 
फटी होत्ला. छोट्ला लाांडग्लाला 
वाटले की त्ला मािसाने कुिा 
सैतानाला मुखवटा लढवला 
असावा.  



 त्लाने एका जहाजातून एक ववचलत्र 
प्रािी ेंाहेर पडत असल्लाल ेपादहले.  

जहाजातून लाांेंललक 
आलाळ आणि शपूेट असलेले 
घोड,े छोटी शशांगे आणि काळे 
दठपके असलेल्ला गाली, 
कुरळी शशांगे आणि काळा 
लहेरा असलेल्ला मचढ्ला, 
वक्राकार शपेट्ला आणि 
आखडु-जाड नाक असलेली 
डुकरे हे प्रािी ेंाहेर आले. हे 
प्रािी मोठे आणि ववचलत्र 
होते. ते ववचलत्र आवाजात 
ओरडत होते.  



छोटा लाांडगा घाेंरला. “मी अशा 
जनावराांली शशकार करालला नाही 
आलोल. हे तर खपूल मोठे आहेत!” 
तो म्हिाला. तो पुन्हा जांगलात 
पळून गेला.   

जांगलात परतून त्लाने आपली होडी 
शोधली. होडीत ेंसून तो 
मॅनहॅटनपासून शक्ल िततक्ला वेगाने 
दरू दरू गेला.  



घरी पोहोलल्लावर त्लाने 
वडडलाांना सारा वतृ्ाांत ददला.  

“मी एक मािूस ेंिघतला, 
पाांढरा रांग फासलेला!” तो 
म्हिाला.   

“त्लाल ेहात आणि लेहरासुद्धा 
पाांढरे होते. त्लाला जेंडा मोठा 
होता. त्लाल ेदात झाडपाल्लाली 
दवा ेंनविाऱ्ला वैदसुारखे, 
नाहीतर सैतानासारखे होते.” 

“मी गोऱ्ला लोकाांना 
ओळखतो,” वडील म्हिाले.  

“ते काही वर्ांपूवील आलेलत 
ितथे.े आपि त्लाांच्ला वाटेला 
जाललां नाही.” 



“पि ितथेे खूप जनावरां होती!” 
छोटा लाांडगा म्हिाला.   

“लाआधी कधील न पादहलेली! 

काही जनावराांली शशांगां सरळ 
होती, तर काहीांली वाकलेली.  

आणि काही जनावराांना दाट तर 
काहीांना वक्राकार शपेट्ला होत्ला. 
ते खपू गोंगाट करत होते, ववचलत्र 
आवाज काढून. तुम्ही स्वत: ेंघत 
नाही तोवर तुमला माझ्लावर 
ववश्वास ेंसिार नाही!” 

“ठीकाल,” वडील म्हिाले.  

“तू केलेल्ला विणनाने माझी 
उत्सुकता वाढलील. मी नक्की 
ेंघालला जाईन त्लाांना.” 

“उत्सुकता?” छोटा लाांडगा 
म्हिाला. “ते भलांकर आहेत! घाई 
करू नका!” 



मग ते होडीने पुन्हा मॅनहॅटनला गेले. 

“ते ेंघा!” शहरात पोहोलल्लावर 
छोटा लाांडगा म्हिाला 

“ती ेंघा जनावरां! ेंिघतलीलत का 
अशी जनावरां आधी कधी?” 

“ववचलत्रल आहेत,” वडडलाांनी मान्ल 
केले.  

“कुिालातरी ववलारुला 
त्लाांच्लाेंद्दल. मग जास्त 
मादहती शमळेल.” 



ते एका गोऱ्ला मािसाकडे गेले. 
त्लाांना ेंघून गोरा मािूस हेंकला! 

त्लाने आपली ेंांदकू उललली आणि 
सज्ज झाला.  

“ती जनावरां कशासाठी आहेत?” 
छोट्ला लाांडग्लाच्ला वडडलाांनी 
ववलारले.   

“आमच्ला शतेासाठी,” गोरा मािूस 
उत्रला. “तुम्ही इथेनू िनघून गेलात 
तर ेंरां होईल. 

ही जमीन आता आमली 
आहे. आम्ही पैसे देऊन ती 
खरेदी केली आहे.” 



“तुम्ही जमीन कशी काल खरेदी 
करू शकता?” छोट्ला लाांडग्लाच्ला 
वडडलाांनी ववलारले.  

“तुम्ही आभाळ आणि समुद्र 
खरेदी करू शकता का? तुम्ही 
जशमनील ेपैसे कुिाला ददलेत?” 

“आम्ही इथेे राहािाऱ्ला इांडडलन 
लोकाांना जशमनील ेपैसे ददले,” गोरा 
मािूस म्हिाला.  

“ते तलावात मासे पकडत होते. 
आता तुम्ही िनघा, नाहीतर मी 
तुम्हाला गोळ्ला घालीन.” 

मग गोऱ्ला मािसाने आपल्ला 
ेंांदकुीकड ेइशारा केला आणि ती 
हातात घेतली.  

“आमली भीती ेंाळगू नका,” 
छोट्ला लाांडग्लाल ेवडील म्हिाले.   

“आम्ही तर फक्त ववलारत 
होतो.” 

“िनघा, ताेंडतोें,” गोरा मािूस म्हिाला.  



मग छोटा लाांडगा आणि त्लाल े
वडील ितथेनू िनघून गेले.  

“त्लाांनी कोित्ला इांडडलन 
लोकाांना पैसे ददले?” छोट्ला 
लाांडग्लाने होडी वल्हवत ववलारले.  

“कॅनारसी लोकाांना,” वडील 
म्हिाले. “पि खरांतर ते ितथेे 
राहातल नव्हते.  

त्लामुळे त्लाांना ही जमीन 
ववकालला हक्कल नव्हता. जमीन, 
आभाळ, समुद्र ही सवण 
पथृ्वीमातेली सांपत्ी आहे. ती 
वापरालली मुभा सवांनाल आहे.” 



पि गोरे लोक असा 
दृवष्टकोन ठेवत नव्हते.  

त्लाांनी ितथेे ेंरील घरे 
उभारली आणि ते साऱ्ला ेंेटावर 
पसरले.  

गोऱ्ला लोकाांली जनावरे सगळीकड े
जाऊ लागली आणि इांडडलन लोकाांनी 
लागवड केलेली वपके खाऊ लागली. 
ते इांडडलन लोकाांली वपके तुडवू 
लागली.  



शवेटी इांडडलन लोकाांच्ला 
तुलनेत गोरे लोक आणि 
त्लाांच्ला जनावराांली सांख्ला 
मोठील होती.  

इांडडलन लोक ज्ला 
जनावराांली शशकार करत, ती 
ितथेनू िनघून गेली. 

इांडडलन लोकाांना वपकाांली 
लागवड करिे कठीि झाले. 
त्लामुळे ते भुकेले राहू लागले.  



एके ददवशी छोट्ला 
लाांडग्लाच्ला वडडलाांनी एक 
िनिणल घेतला.  

“मी गोऱ्ला लोकाांच्ला 
नेत्लाला भेटीन,” ते म्हिाले.  

“तुम्ही आमली भूमी खराें 
करताल, ते थेाांेंवा अशी मी 
त्लाांना ववनांती करीन. जमीन 
अशी नष्ट करणलाल ेकाहील 
कारि नाही.” 

“मी लेऊ तुमच्ला सोेंत?” 
छोटा लाांडगा म्हिाला.  

“लालेल,” वडील म्हिाले.  

“मी हे तुझ्लाल भल्लासाठी करतोल.” 



मग ते गोऱ्ला लोकाांच्ला 
नेत्लाला शोधालला िनघाले. ते 
फार दरू गेले नव्हते इतक्लात 
त्लाांना गोंगाट ऐकू आला. 
त्लाांना लोक पळताना ददसले. 
मग छोट्ला लाांडग्लाच्ला 
पाठीमागे असलेल्ला एका 
झाडात स्फोट झाला!   

थेोड्ला अांतरावर लोक ओरडू 
लागले, “इांडडलन! इांडडलन!” 



“ेंाेंा, हे सगळां काल 
लाललांल?” छोट्ला लाांडग्लाने 
ववलारले.  

“मला नाही माहीत,” वडील 
म्हिाले. “शाांत उभा राहा आणि 
ऐक.” ते ऐकू लागले.  

मग त्लाांना आिखी मोठा गोंगाट 
ऐकू आला. मग आिखी एक 
स्फोट! झाडाच्ला सालीला एक 
तुकडा उडून झाडाजवळ पडला.  

“ते आपल्लावर गोळ्ला 
झाडतालत!” छोटा लाांडगा ओरडला.   



छोटा लाांडगा एका झाडामागे 
लपला. त्लाच्ला वडडलाांनीही तेल केले.  

“हो, ितथेनूल झाडतालत,” त्लाच्ला 
वडडलाांना पटले.  

“पि लाला काल अथेण आहे.” 

आपल्ला तोंडावर हात ठेवून ते 
मोठ्लाने ओरडून म्हिाले, “आम्हाला 
ेंोलिी कराललीलत. तुमल ेनेते 
आमच्लाशी ेंोलिी करतील का?” 



“तुम्ही इांडडलन! पळा इथेून!” जांगलातून 
एक आवाज ओरडला.   

“जजथेनू आलात ितथेे परत जा!” 

मग त्लाांनी आिखी एक गोळी 
झाडली. ती वेगाने छोट्ला लाांडग्लाच्ला 
कानाजवळून िनघून गेली.  

“मला वाटतां, त्लाांना 
आपल्लाशी ेंोलिी करालली 
नाहीलेत. लल परत जाऊ,” वडील 
म्हिाले.   



ते परतले आणि पुढल्ला ददवशी 
वडडलाांनी आिखी एक िनिणल घेतला.  

“इथेे सगळ्लाांसाठी ववपुल जमीन 
आहे,” ते म्हिाले, “इथेे राहाता लेत 
नसेल तर नदीच्ला वरच्ला अांगाला जाऊ 
दरू कुठेतरी.  

आपि खूप दरू गेलो की ितथेपलतं 
ते कधील पोहोलिार नाहीत.” 

मग त्लाांनी आपले सामान ेंाांधले 
आणि गोरे लोक पोहोल ूशकिार 
नाहीत अशी जागा शोध ूलागले.  



त्लाांना एक छानशी जागा 
शमळाली. त्लाांनी ितथेेल 
वस्ती केली.  

एकदा छोटा लाांडगा 
शशकार करत होता तेव्हा 
त्लाला एक हरीि 
पादहल्लासारखे वाटले.  

त्लाने नजजक जाऊन 
ेंािाला नेम धरला.  

मग त्लाला उमगले की त े
हरीि नसून एक गाल आहे! 



घरी जाऊन त्लाने वडडलाांना ही गोष्ट  

साांचगतली.  

“म्हिजे ते इथेेसुद्धा पोहोलले,” 
वडील म्हिाले.  

“लला, ते लेऊन आपल्लाला त्रास 
देणलाआधील िनघू इथेनू.” 

ते त्ला जागेपासून आिखी दरू  

जाऊ लागले.  



आणि मग....  

आणि मग....  

आणि मग.  



लेखकाल ेमनोगत  

मॅनहॅटनली ही गोष्ट कजल्पत आहे.  पि छोटा लाांडगा 
आणि त्लाल ेवडील लाांच्लासारख्ला असांख्ल इांडडलन लोकाांना 
गोऱ्ला लोकाांनी आपल्ला राहात्ला जागेवरून, शशकारीच्ला 
स्थेानावरून दरू जाणलास भाग पाडले. कॅनारसी इांडडलन 
लोकाांनी गोऱ्ला डल लोकाांना मॅनहॅटन ववकले. त्लाांला त्ला 
भूमीवर काहील हक्क नव्हता, कारि ते ब्रुकलीन भागाल े
रदहवासी होते. त्लाांना त्ला भूमील ेमालक असणलात काहील 
स्वारस्ल नव्हते.  त्लाांनी डल लोकाांनी ददलेला पैसा खशुीने 
स्वीकारला. पि लवकरल त्लाांना उमगले की सांपत्ीेंद्दल 
गोऱ्ला लोकाांल ेववलार आपल्ला ववलाराांपेक्षा शभन्न आहेत. गोरे 
लोक नवनव्ला भूमीांवर हक्क गाजवत गेले आणि मग 
अमेररकी इांडडलन लोकाांकड ेस्वत:ली भूमील शशल्लक रादहली 
नाही!!  


